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İTB BAŞVURU – EK FORM 4

SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile Serbest İnşaat Mühendisi arasında, tamamen
kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “İş Sözleşmesi” yapılmıştır. Taraflar bundan
sonra “işveren” ve “Serbest İnşaat Mühendisi (SİM)” olarak anılacaktır.
1. Taraflar
İşverenin
Unvanı
: ...............................................................................................................................
Adresi
: ...............................................................................................................................
Serbest İnşaat Mühendisinin (SİM)
Oda Sicil No
: ...............................................................................................................................
Adı Soyadı
: ...............................................................................................................................
T.C. Kimlik No
: ...............................................................................................................................
Baba Adı
: ...............................................................................................................................
Doğum Yeri ve Yılı
: ...............................................................................................................................
İkamet Adresi
: ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2. Serbest İnşaat Mühendisinin (SİM)
Çalışma Yeri
:
...............................................................................................................................
…………………………………………………………………………….............................adresindeki
bürosudur.
3. Yapılacak İş

:

SİM Yönetmeliğinin 6. maddesinde (*) belirtilmiş olan hizmetler.

4. Sözleşmenin Süresi

:

Bu Sözleşme, asgari 1 (bir) yıllık iş sözleşmesi olup, ....../........./...........
tarihinde sona erecektir. Taraflar sözleşme bitim tarihinden en az
30 gün önce sözleşmenin feshine ilişkin yazılı bildirimde bulunmazlar
ise bu sözleşme İş Yasasının 11. maddesi gereğince belirsiz süreli
sözleşmeye dönüşür.

5. Çalışma Süreleri

:

Haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir.

6. Ücret

:

Serbest İnşaat Mühendisinin (SİM)’in çıplak net ücreti (**)
...................................................TL/ay dır.
Ayrıca sosyal yardım ve
ikramiye ödemesi yapılabilir. Serbest İnşaat Mühendisinin (SİM)’in
ücreti bordro karşılığında kendisine ödenir.

7. Ücret Ödeme Zamanı

: Serbest İnşaat Mühendisinin (SİM)’in ücreti, çalışılan ayın son iş
günü ödenir. Aylık ücret mücbir bir neden olmadıkça en geç takip
eden ayın 15 ine kadar ödenir.

8. Özel Şartlar :
1)
Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ile diğer ilgili mevzuat uygulanır.
2) Serbest İnşaat Mühendisine (SİM)’e işbu sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen işler dışında
herhangi bir iş yaptırılır veya yapmaya zorlanır ise, SİM açısından İş Yasasının 24. maddesine
göre haklı fesih hakkı doğar.
3) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, …………………………………………… mahkemeleri ve
icra daireleri yetkilidir
9.
Üç suretten oluşan işbu iş sözleşmesi, ……../……../…….. tarihinde taraflarca üç nüsha olarak tanzim
edilip, okunarak imzalanmakla, işveren Serbest İnşaat Mühendisine (SİM)’e iş ve ücret vermeyi,
Serbest İnşaat Mühendisi (SİM)’de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve
taahhüt etmişlerdir.
SERBEST İNŞAAT
MÜHENDİSİ (SİM)

İŞVEREN
ÜNVANI / ADI ve SOYADI / FİRMA
KAŞESİ

ONAY

Adı ve Soyadı :
....................................................
İmzası
:
...............................................
-

Adresi : ……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
İmzası : ……………………………………………………………..

TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Bu sözleşme TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve
Belgelendirme Yönetmeliğinin 14/2a3 maddesi uyarınca İMO tarafından düzenlenmiştir.
( * ) Yönetmeliğin 6. maddesinde belirlenmiş SİM hizmetleri arka sayfadadır.
( ** ) Asgari net ücret İMO Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş inşaat mühendisi asgari ücretinin altında olamaz.
SİM ve işverenin imza sirküleri.

